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Hráli jsme dětem 
Dne 1. června se naše děti představily žákům ZŠ I. Olbrachta Semily a klientům Domova Tereza v aule 
Gymnázia Ivana Olbrachta (celkem 185 návštěvníků). Musím děti upřímně pochválit. Hrály dobře. Po 
skončení Zlatého kolovratu za nimi přišla zástupkyně ředitele pí Bc. Eva Šírová a nešetřila slovy chvály. 
Pozvala nás, abychom přijeli opět, až budeme mít něco nacvičené. Představení zaujalo nejen mé pedagogické 
kolegyně, ale také děti, které se chovaly velmi ukázněně. Kdyby je divadlo nebavilo, určitě by to daly patřičně 
najevo.  
A děly se další krásné věci. S odvozem dětí i kostýmů nám pomohly naprosto nezištně tři ženy: pí Cellerová,  
pí Rudolfová a pí Medková. Děkujeme, bylo to moc milé a potřebné. Není to první pomoc rodičů a příbuzných 
dětí. Ocenili již několikrát naše úsilí a přiložili ruce k dílu, když viděli výsledky. Vážíme si toho. Ceníme si 
rovněž pomoci Domova Tereza (odvoz kulis i několika dětí), ředitelky Muzea a Pojizerské galerie Semily  
pí Ivety Mečířové (zápůjčka kolovratu) a p. Ladislava Matury ml.  (nastříhání větviček ze starého vánočního 
stromku – ozdoba kulis). Těmi pí vych. Jana Zajícová ozdobila barabiznu babice. Perfektní výkon podala  
pí uč. Jitka Lampová (organizace dětí, kostýmy, příprava scény apod.). Divadlo stmeluje a dává i pocit určité 
hrdosti na školu, do které chodím, proč to neříci. 

Organizace dětí v sobotu 18. června 2011. Heslo: Jeden za všechny, všichni za jednoho.  
1) Hrajeme Sněhurku a Zlatý kolovrat.  Každý si vezme vše, co potřebuje (kostýmy a další rekvizity). Hrát se 
bude ve třídě 1. a 3. ročníku. S oblékáním pomohou pí uč. Lampová a Kulichová.   
2) Sobotní zkouška začíná v 8,30 hod., protože budeme zkoušet se 3 dětmi ze Železnice, které jsme požádali  
o pomoc, neboť 3 hlavní představitelky nemohou hrát.     
3)  V 9,45 hod. odejdeme na náves a zazpíváme v 10 hod. Zdravici panu Benešovi.  
4) Na návsi zůstaneme asi do 10,30 hod., pak se přesuneme do školy a pomalu se připravíme na představení, 
které začíná v 11 hod.  
5) Po jeho skončení (zhruba v 11,45 hod. se půjdeme podívat na vystoupení Fit Studia Jany Boučkové).  
6) V 12,15 hod. dostanou děti oběd a kolem 12, 35 až 12,45 hod. je s poděkováním v milosti propustíme. 
7) Svačiny s sebou.       

Příspěvek školy k 600. výročí Benešova u Semil (18. června 2011) 
a) Zdravice panu Beneši (zpěv dětí, J. Vávra) 
b) Divadelní představení Sněhurka a Zlatý kolovrat (org. J. Lampová, I. Kulichová a J. Vávra) 
c) Poskytnutí prostor pro výstavu patchworku (org. Martincová) 
d) Poskytnutí prostor a součinnost při výstavě starých fotografií (jejich připevnění na papírové čtvrtky  
(J. Zajícová a děti) 
e) Příprava pohoštění pro účinkující (H. Marková, B. Pastorková, R. Jáklová)  
f) Pomoc při sestavování programu  

Text zpívané zdravice 
Ref.: Pane Beneši, pane Beneši, Váš příjezd nás těší.  
1. Pocházíte z Vartenberga, jste kamarád Trautenberga. 
Ref.: Pane Beneši, … 
2. Vaši šlechtu i Vás ctíme, daně rádi zaplatíme. 
Ref.: Pane Beneši,… 
3. Školní škamna opouštíme a Vás dnes rádi vidíme.  
Ref.: Pane Beneši,… 
Sláva Vám, sláva Vám, sláva Vám !    

Jaký byl uplynulý školní rok? 
Vždy je co zlepšovat, ale přesto jsme se vyrovnali se školním rokem 2010 – 11 solidně. Prvňáci se naučili číst, 
psát a počítat. Zvládli jsme i přechod přes desítku, tedy látku 2. ročníku, přečetli jsme několik knížek, popsali 
sešity v českém jazyce i matematice. I v ostatních třídách jsme úkoly splnili. Děti 3. a 4. ročníku si hezky 
obatikovaly kalhoty a trička (s pí uč. Lampovou), s paní uč. Janou Pavlatovou (DDM Semily) si zkusily 
vyrábět  keramiku. Naučili jsme se tři hry (Štědrej den v Kerkonošich, Sněhurka, Zlatý kolovrat ), s nimiž 
jsme se představili také v Semilech a v Turnově. Děti se učily správně mluvit a vyslovovat, ve hrách nechyběl 
ani pohyb a taneční ztvárnění některých situací. Věřím, že tanečnímu kroužku, který měl pěkné samostatné 
vystoupení na Rozsvícení vánočního stromu a o Čarodějnicích, se bude dařit i v příštím školním roce. 
Za odvedenou práci patří poděkování pí Mgr. Ilje Kulichové. Umíme zahrát pár tónů na zobcovou flétnu, 



navštívili jsme několik p ředstavení v Semilech (škola i školka), besedovali se slepým člověkem, podíváme se 
k myslivcům (28. 6.) a čeká nás pořad o včelách (27. 6.).  Společně jsme s MŠ 2krát vystoupili na Vítání 
občánků, společně jsme účinkovali také na Rozsvícení vánočního stromu, společně jsme s učitelkami MŠ 
J. Heřmanovou a R. Pikorovou připravili pořad ke Dni matek, MŠ chystá Rozloučení s předškoláky.  
S dětmi MŠ budeme dál zpívat. Hezká byla spolupráce s Domovem Tereza, s Krakonošovou ZŠ Loukov a ZŠ 
I. Olbrachta.   Nezapomínali jsme na sport, kde jsme dosáhli zásluhou pí uč. J. Lampové a jejích žáků 
výborných výsledků. Určitě je dobře, že vedla i pohybové hry. Významně nám pomáhala také J. Zajícová. 
Nechyběly ani dva nezapomenutelné výlety školy, věřme, že poslední červnový pátek zvládneme i třetí. 
ZOO ve Dvoře Králové absolvovala školka. Snažíme se doplnit knihovnu, ale tady na nás ještě kus práce 
čeká. Učebnicemi i sešity jsme vybaveni dobře.  Sešli jsme se třikrát s rodiči, kteří nám mnohokrát nezištně 
pomohli. Komunikaci s nimi však musíme ještě více posílit. Mnohé se podařilo v mediální prezentaci školy. 

Nejvýraznějšího studijního výsledku z našich dětí dosáhla Eva Nováková (3. ročník) v testech SCIO 
(STONOŽKA). V Libereckém kraji skon čila na 2. místě.  Dostala pěkný diplom a blahopřejný dopis.   

Materiální zabezpečení, rekonstrukce   
Proběhla rekonstrukce plotu u školní zahrady, kam chodí MŠ (výměna pletiva), a nové oplocení uzavřelo 
zahradu tak, aby ji děti nemohly opustit. Tak se výrazně zlepšila péče o bezpečnost dětí.    

Sport 
Atletický trojboj (31. května 2011, okrskové kolo, účast ZŠ Košťálov, Krakonošova ZŠ Loukov, 
ZŠI. Olbrachta Semily, ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily, ZŠ Libštát, ZŠ Slaná, ZŠ Lomnice n. Pop. a ZŠ Benešov 
u Semil)  

V úmorném vedru se naši závodníci neztratili a čtyři postoupili do okresního kola: Vladimír Reichl (2. místo)  
a Anna Mifková (5. místo, oba 1. ročník, Anička postup z 5. místa, neboť jedna závodnice se nemohla okr. kola 
zúčastnit),  Michal Vosmík (3. roč., 4. místo), Jan Antony vybojoval také 2. místo. Blahopřejeme! Z dalších 
výsledků: Terezka Seidlová (2. roč., 5. místo), Amálka Reichlová (4. roč., 6. místo), Eva Nováková (3. roč., 7. 
místo), Vilém Polma (3. ročník, 8. místo). Děti organizovala a k závodům připravila pí uč. J. Lampová, za což jí 
patří upřímné poděkování. Vzhledem k tomu, že v každé kategorii závodilo vždy kolem 20 dětí, byly naše děti 
velmi úspěšné.  

Atletický trojboj (8. června 2011, okresní kolo): Anna Mifková   skončila na 15. místě, Vladimír Reichl 
vybojoval stříbrnou medaili a postoupil do krajského kola, Michal Vosmík skončil na 13. místě a Jan 
Antony byl desátý.    

Vynikající úspěch Vladimíra Reichla (krajské kolo Lehkoatletického trojboje v Turnov ě, 16. 6. 
2011) 
Vladimír v Turnov ě zvítězil, a to dost jasným způsobem. Druhého Štěpána Štíchu porazil o rovných 50 bodů. 
Startovalo 16 závodníků  ze 4 okresů Libereckého kraje. Jeho výsledky: 50 m – 8,4 s, dálka – 321 cm, hod 
kriketovým míčkem – 22, 18 m. Není nezajímavé, že by se ziskem 1148 bodů obsadil 9. místo v kategorii  
2. tříd ! (na 50 m by se dělil o 1. místo, v dálce by skončil 7, pouze v míčku by obsadil 14. místo). Poděkování za 
přípravu Ládíčka i dalších úspěšných sportovců si zaslouží pí uč. Jitka Lampová.   

Ukončení lekcí plavání v jilemnickém bazénu (6. června 2011)   
V pondělí 6. června proběhla poslední lekce plavání v Jilemnici. Děti si v průběhu lekcí mohly vyzkoušet, kolik 
metrů uplavou za 20 minut. Z výsledků: V. Zázvorková (4. r.) – 750 m,  J. Antony (4. r.) – 700 m, E. Nováková 
(3. r.) – 650 m, V. Polma (3. r.), H. Ryšavá (3. r.), A. Reichlová (3. r.) – všichni 600 m, E. Pikorová (4. r.),  
M. Violová (4. r.), J. Skalský (4. r.) – všichni 550 m, M. Medková (3. r.) – 450 m, O. Skalský (3. r.) – 250 m,  
D. Rypl (3. r.) – 100 m. M. Špiroch (3. r.), M. Vosmík (3. r.) a Bártová (4. r.) uplavali méně než 100 m. Cílem 
plaveckého výcviku však nejsou kdovíjaké výkony. Pokud možno všechny děti se zde mají naučit plavat, aby 
objevily nejen novou pohybovou aktivitu a dokázaly se zachránit, když spadnou do vody. Děkujeme paní  
uč. J. Lampové za organizaci plaveckého kurzu. Třebaže jste se mnozí naučili plavat, buďte vždy opatrní, 
skákejte do vody jen tam, kde to opravdu dobře znáte a nepřeceňujte nikdy své síly.        

Poděkování, přání hezkých prázdnin a dovolených  
Vážené děti, rodiče, zaměstnanci a přátelé školy, pracovníci OÚ Benešov, zastupitelé,   
upřímně Vám děkuji za vše, co jste pro benešovskou školu vykonali v uplynulém školním roce nejen Vy, ale 
také místní organizace a spolky (hasiči, sportovci, myslivci). Nebylo toho málo. Přejeme si, aby se o naší škole 
vědělo, aby si z ní děti odnesly dobré a trvalé vědomosti, ale také praktické dovednosti, které jim v životě budou 
pomáhat. Kus cesty jsme urazili, avšak velká porce práce na nás čeká. Teď si třeba oddechnout, rozjet se 
k babičkám, dědečkům, k rybníkům, moři…  Nezapomínejte na opatrnost, abychom se po prázdninách ve zdraví 
všichni sešli. Přeji všem dětem, jejich rodičům a prarodičům, ale také zaměstnancům školy hezké dovolené a 
prázdniny.                                                                                                                           J. Vávra, ředitel školy  


